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Wat is het lot van de kunstcollectie van Schijndel?
In 2017 wordt Meijerijstad een feit, het gemeentehuis/stadskantoor (energiezuinig!)
komt in Veghel en het gemeentehuis in Schijndel krijgt een nieuwe bestemming. Dan
komen de volgende vragen op:

Wat gaat er met de vele kunststukken in het Schijndelse gemeentehuis
gebeuren?

Waar zullen de ongeveer duizend schilderijen, aquarellen, wandkleden, beelden,
tekeningen, gouaches, pastels en etsen blijven?

Hoe staat het met de ruim honderd beelden in de openbare ruimte?

Hoeveel garanties hebben we dat al deze kunst, door Schijndel zelf verworven
en betaald, ook in de toekomst de identiteit van Schijndel als kunstcentrum kan
blijven bepalen?

Hoe kunnen we waarborgen dat de slogan “Schijndel is uit de kunst” ook in de
toekomst zijn geldigheid behoudt of beter nog wordt versterkt en Schijndel nog
meer publiek trekt dat op de kunst afkomt?
Het is een bekend verhaal: de politiek is grillig en de horizon ervan reikt meestal niet
veel verder dan de volgende verkiezingen. Voor de kunst betekent dit een
wisselvallig kunstbeleid gericht op de korte termijn. Voordat we een mogelijke
oplossing aandragen eerst wat achtergrond voor de grondslag van de slogan
“Schijndel is uit de kunst”.
Opbouw van het Schijndels kunstbezit.
Vanaf eind jaren zeventig is door de gemeente Schijndel een groot aantal
kunstwerken aangekocht. Ik doel niet op de collectie van Museum Jan Heestershuis,
die hoofdzakelijk uit een legaat is voortgekomen, maar op de talrijke beelden in de
openbare ruimte en de kunst in het gemeentehuis. Decennialang heeft de
Kunstcommissie een collectie weten op te bouwen tot meer dan honderd beelden op
even zovele plekken in Schijndel en ongeveer duizend werken in het gemeentehuis.
Dit heeft, samen met de uitbouw van het Jan Heestershuis met een paviljoen en
beeldentuin, de activiteiten van de KEG en de unieke Glazen Boerderij, gemaakt dat
kunst een wezenlijk onderdeel is geworden van de Schijndelse identiteit. Hadden we
vroeger de drie K’s van Klompen, Kousen en Kaarsen, sinds enige tijd kunnen we
vooral bogen op de K van kunst en de talrijke kunstexposities. Dat is in de regio niet
onopgemerkt gebleven en een steeds groter aantal bezoekers van buiten onze
dorpsgrenzen, soms zelfs van zeer ver, weet de weg naar Schijndel te vinden. Als
Schijndelaren mogen we daar trots op zijn, zeker als we een vergelijking maken met
onze buren. De slogan “Schijndel is uit de kunst” is dan ook geheel op zijn plaats.
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verzameling groeide uit tot een prachtige, unieke
beeldenroute met meer dan honderd beelden.
Inmiddels is hiervoor ook een App beschikbaar!
Regelmatig leiden gidsen groepen rond langs
diverse routes.

Beelden in de openbare ruimte
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw is op
instigatie van burgemeester Gerard Scholten, in die
hoedanigheid actief tussen 1976 en 1998, een
kunstfonds ingesteld dat zijn financiële middelen
kreeg uit een promillage van de verkoopopbrengsten van grond. Het beheer over het fonds
was en is nog steeds in handen van de
Kunstcommissie. Omdat in het begin nog bepaald
niet iedereen in Schijndel overtuigd was van het
belang van kunst, kocht de Kunstcommissie
aanvankelijk realistische, traditionele beelden die
mooi aansloten op de historie van Schijndel. Ik
denk hierbij aan beelden als Kousenbreister (in
1978 geplaatst) door Niek van Leest en Reepmaker
(1982) door Mieke Coppens-Frehe. Langzaam
maar zeker kregen de op allerlei plekken geplaatste
nieuwe beelden bijval. Ze vormden mooie
herkenningspunten en droegen bij aan de
leefbaarheid van de wijken. Het gewenningsproces
maakte dat de geesten rijp werden voor meer en uit
artistiek oogpunt sterkere beelden. Na enige jaren
durfde de commissie kunstenaars met een grote
reputatie uit te nodigen om een beeld te maken.
Enkele voorbeelden daarvan: Nachtvlucht (de uil
met grote vleugels, 1985) door Theresia van der
Pant, Nieuw leven (Paard en veulen, 1986) door
Ru van Rossem en De verwijzing (De open
gebroken walnoot annex muzieknoot, 1994) van
Henk Biesterbos. Voor mij is het mooiste beeld
Sirene van Nic Jonk.

De gemeentelijke collectie
De Kunstcommissie kocht intussen ook, ter
verfraaiing van het interieur van het gemeentehuis,
beeldende kunst in de vorm van schilderijen,
tekeningen, aquarellen, gouaches, etsen, grafiek,
wandkleden en ja, ook weer beelden. Werd er
aanvankelijk veel werk uit de BKR (Nu Erfgoed
Collectie Nederland) verworven, later werd er ook
werk verzameld van bekende kunstenaars: van
Kees Bol tot Carel Willink, van Marius Bauer tot
Roger Raveel, van Appel tot Miro. Tegelijk werd
ook van Schijndelse kunstenaars werk in huis
gehaald. Intussen omvat de collectie ongeveer
duizend werken van meer dan 350 kunstenaars!

Hilde Hermans

Een selectie daaruit was vorig jaar te zien op de
expositie ‘Het wonder van Schijndel’ in Museum
Jan Heestershuis. Het gemeentehuis lijkt intussen
zelf wel een museum geworden, zoveel kunst is er
te zien en nòg puilen de depots boven in het
gemeentehuis uit. Een commissie, bestaande uit
Anne-Marie Cornelissen, Will van Esch en Jo
Santegoeds, is al enige tijd bezig om deze
verzameling kunstobjecten te inventariseren en te
registreren.

Sirene van Nic Jonk

Bij de aanleg van de Structuurweg (1987)
verschenen enkele imposante beelden op de
rotondes, zoals de Tulp (1999) van Jan de Baat en
Levensgroei (1997) van Piet Slegers. De
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Voorafgaand
aan
Meijerijstad
zou
de
gemeenteraad van Schijndel de financiering van
zo'n stichting moeten borgen zodat er in de
toekomst voldoende financiële armslag, los van de
gemeente Meierijstad, ontstaat voor het behoud
van de collectie beelden en andere kunstwerken
voor Schijndel. Hiervoor zou de huidige
gemeenteraad van Schijndel zich hard moeten
maken, als een van haar laatste, maar voor de
toekomst belangrijke daden. Of wil de raad zich
liever ‘onsterfelijk’ maken door de kunstcollectie
voor Schijndel ‘verloren’ te laten gaan?
Het Jan Heestershuis met zijn eigen collectie kunst
en antiek moet overigens naar ons idee buiten zo’n
nieuwe stichting blijven, de nieuw te vormen
gemeente Meierijstad dient als goed huisvader
vanaf 2017 tot in lengte van jaren de
verantwoording over te nemen voor het Museum
Jan Heestershuis met zijn bijbehorende collectie.
Immers, dat is een legaat dat is geaccepteerd.
Uiteraard zullen we als Stichting Vrienden blijven
opkomen voor de belangen van het Jan
Heestershuis. Ik wens u een gelukkig 2016 met
veel wijsheid en kunstgenot!

Een nieuwe stichting?!
Het bestuurlijk samengaan van de drie gemeenten
in de nieuwe gemeente Meierijstad wordt in 2017
een feit maar mag ons inziens niet ten koste gaan
van de eigen identiteit en specialiteiten van ieder
van de drie partners Veghel, Schijndel en Sint
Oedenrode. Elke kern moet zijn karakteristieken
behouden binnen de nieuw te vormen gemeente,
dat is een absolute voorwaarde voor het zich
welbevinden van de inwoners. Dat geldt ook ten
aanzien van het kunstbezit. Hoe is deze wens,
behoud van eigen identiteit en behoud van het door
Schijndel zelf verworven kunstbezit met de
bijbehorende, niet onbelangrijke aantrekkingskracht voor bezoekers van elders, praktisch te
realiseren? Naar ons idee zou een nieuwe
rechtspersoon in het leven moeten worden
geroepen, min of meer los van de politiek, in de
vorm van een stichting: "Stichting Kunstcollectie
Schijndel”. De stichting waarin ook de politiek een
plaats moet krijgen, conserveert, beheert en benut
de collectie. Met dat beheer bepaalt de Stichting
waar de kunst in de toekomst wordt opgeslagen en
op welke plaatsen geëxposeerd. Uiteraard is hier
geld voor nodig en dan komen we toch weer
terecht bij de politiek!

Jan Geerts

HET L ANDS CHAP IN DE S CHIL DE RKUNS T
Vroege landschappen

mensfiguren, om de grootsheid van de natuur aan
te geven.
Sinds het begin van de 15e eeuw is
landschapsschilderkunst ook in Europa een
zelfstandig genre. De schilderijen worden in het
atelier vervaardigd en zijn zeker geen realistische
afbeeldingen. Aanvankelijk is het landschap juist
meestal alleen de achtergrond van een religieus
onderwerp, zoals bij de vele afbeeldingen van de
rust tijdens de vlucht naar Egypte van Maria, Jozef
en het Christuskind of de verzoeking van de heilige
Antonius.

Fresco in Pompeï

De eerste afbeeldingen van landschappen in
Europa die bewaard zijn gebleven, zijn Romeinse
fresco’s uit de eerste eeuw v. Chr., gevonden in de
door vulkanen verwoeste plaatsen Pompeï en
Herculaneum. Bijna zes eeuwen later ontstaat
tijdens de Tang Dynastie (618-906), de traditionele
Chinese landschapsschilderkunst. Een van de
belangrijke kenmerken hiervan zijn de nietige
Rust op de vlucht naar Egypte: Joachim Patinir
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Na de Reformatie zoeken schilders naar nieuwe
onderwerpen om hun werk aan de man te brengen.
Bijbelse onderwerpen worden namelijk niet meer
verkocht want in de kerken van de protestanten
worden geen religieuze afbeeldingen meer
toegestaan. In de zeventiende eeuw komt in
Nederland dan het profane, weidse landschap tot
grote
bloei
met
als
belangrijkste
vertegenwoordiger Jacob van Ruijsdael (16281682). Zijn werk kenmerkt zich door imposante
wolkenpartijen, in een realistische stijl: een lage
horizon, diepte van het landschap en dat in voor
ons uitzonderlijk grote formaten, soms wel
anderhalf bij twee meter maar dat is gebruikelijk in
de zeventiende eeuw.

was mogelijk gemaakt door de uitvinding van de
verf in tubes. De werken van de school van
Barbizon vormden later weer de inspiratie voor de
landschappen van de kunstenaars van het
impressionisme in de tweede helft van de
negentiende
eeuw.
Kenmerken
van
het
impressionisme zijn de beleving van het moment
met daarnaast een schetsmatige werkwijze en
thema’s uit het eigentijdse leven, waarbij ook het
landschap vaak een rol speelt.
Charles Daubigny School van Barbizon

Nederland

Engeland
Eind achttiende eeuw wordt het genre landschap
populair in Engeland met schilders als John
Constable (1776-1837) en William Turner (17751851). Zij waren elkaars concurrenten maar
hielden er een gezonde rivaliteit op na. Bekend is
het verhaal van Turner, die op de dag van de
opening van een tentoonstelling van hen beiden
keek naar een van zijn eigen zeegezichten.
Vervolgens keek hij naar het werk van buurman
Constable. Onmiddellijk haalde hij een tube verf
tevoorschijn en schilderde een knalrode boei op
zijn doek erbij. Constable reageerde: 'He has been
here, and fired a gun!' Hun competitie was al dat al
wel vruchtbaar en veroorzaakte een nieuwe
benadering van het landschap.
Beide kunstenaars schilderden vaak een niet
bestaand landschap, vol zon, mist, nevel of water.
Voor alle twee was het landschap iets dat leefde,
iets waar zij hun gevoel in kwijt konden.

De Haagse School was een groep gelijkgestemde
Nederlandse kunstschilders die ongeveer tussen
1860 en 1900 in de omgeving van Den Haag
werkten. Zij zetten zich af tegen het idealiseren
van de werkelijkheid. Hun weergave moest tevens
een spiegel zijn van de gemoedstoestand van de
kunstenaar. Hierbij was vooral het vangen van licht
belangrijk. Ook de schilders van de Haagse School
werkten veel buiten. Typische Hollandse thema’s
zoals polders, rivierlandschappen, koeien, schapen,
molens, visserstaferelen, bomschuiten en vooral
grote wolkenpartijen waren vaak het onderwerp.

William Turner

Weissenbruch
Het kleurgebruik van de Haagse School was vrij
somber, met veel grijskleuren. Daarom werden
deze ook wel de "grijze school" genoemd. Na
enkele jaren werd de Haagse school beïnvloed
door het Franse impressionisme: het kleurgebruik
werd lichter en de verftoets losser. J.H.
Weissenbruch behoorde tot de tweede groep
Haagse schilders en ook hij vond lucht en licht het
belangrijkste om weer te geven. De wolken zijn in
werkelijkheid vaak grauw, maar Weissenbruch
schildert er toch vaak een witte wolk tussen en
werd daarom ‘vrolijke Weiss’ genoemd. Zijn
werken worden zelfs wel luchtschappen genoemd.

Frankrijk
In Frankrijk werd begin negentiende eeuw voor het
eerst in de open lucht geschilderd. De School van
Barbizon is een groep kunstenaars die tussen 18301870 naar buiten trok om daar realistisch te
schilderen. Dit gebeurde als reactie op het werk
van de Romantiek waarin de natuur sterk
geïdealiseerd werd. Dit ‘en plein-air' schilderen

4

1935 werd hij zelfs uitverkoren om Nederland te
vertegenwoordigen op de wereldtentoonstelling in
Chicago. Hiervoor stuurde hij de grote ets “Baehlen
Nethe” een afbeelding van boerderijen en een
landweg in een dorp in de Belgische Kempen.
Daarna ging deze tentoonstelling op tournee door
Amerika en was de ets van Jan Heesters nog
maanden daar te zien.

JH Weissenbruch

Van Gogh
In Nederland verbleef Vincent van Gogh in 1883
drie maanden in Drenthe, dat een diepe indruk op
hem maakte. ‘Ik geloof dat ik mijn landje heb
gevonden hoor’, schreef hij enthousiast aan zijn
broer Theo. Niet alleen Van Gogh, ook Mesdag,
Breitner en de Duitse Max Liebermann trokken
naar het woeste, indrukwekkende Drenthe. Zij
maakten hier een studie van het landschap en
bestudeerden het eenvoudige boerenleven. In de
negentiende en twintigste eeuw kwam er bij veel
schilders, in ons hele land, aandacht voor het
authentieke landschap. Er ontstaan schildersdorpen
zoals, onder vele andere, Laren, Heeze, Domburg
en Bergen.

Jan Heesters: Hooibrug in Gemonde

In de tentoonstelling” Een Vleugje Vincent. Van
Gogh inspireert Jan Heesters” (nog te zien tot 3
januari) is te zien hoe Heesters aanvankelijk in een
pasteuze, impressionistische stijl zijn landschappen
met korenvelden en boerderijen schildert. Aan zijn
werk is af te lezen hoe Jan Heesters kon genieten
van een ongerept landschap en de werkende mens
in dat landschap. Hij maakt honderden tekeningen
en etsen in de vrije ruimte. In latere jaren zal zijn
schilderstijl vlakker worden en meer realistisch.
Zijn tekeningen en etsen blijven altijd realistisch
en trefzeker en laten zien dat voor Heesters
verstilling en sereniteit de boventoon voerde. Aan
zijn werk is te zien dat hij genoot van eenvoud en
stilte. Dat wens ik u ook toe: ook namens Paul, Jan
en Yvonne hoop ik dat u dit jaar weer kunt
genieten van stille, serene en goede feestdagen.

Andere stromingen
In de twintigste eeuw komen de schilders van het
expressionisme met landschappen, geschilderd als
gevoelsuiting in niet realistische kleuren. Ook
komt in de twintigste eeuw het magisch realisme
op, met als bekendste exponent Carel Willink,
waarbij het landschap scherp in beeld gebracht
wordt vaak zonder emotie en met een
nadrukkelijke lichtinval maar magische sfeer. Zo
verandert de weergave van het landschap in ruim
honderd jaar van een klassiek academische naar
een romantische, dan naar een realistische kijk om
in de twintigste eeuw vervolgens uit te komen op
een symbolistisch landschap.
Wereldexpositie
Ook Jan Heesters keek en werkte graag naar het
landschap in de omgeving waar hij verbleef. Overal
waar hij kwam, schilderde en tekende hij en maakte
etsen, niet alleen in Nederland maar ook op zijn
vele buitenlandse reizen. Hij gaf veel boerderijen,
korenvelden, dorpen en rivieren in het landschap
weer in Zuid-Europa, Duitsland en België. Vooral
met zijn etsen maakte hij naam in ons land en in

Anne-Marie Cornelissen

5

E VEN

VOO RST EL LE N

Als nieuwste bestuurslid van Stichting Vrienden
van het Jan Heestershuis wil ik me graag even
voorstellen. Mijn naam is Yvonne van Abeelen en
ik ben geboren en getogen in Schijndel, en gehuwd
met Henk van Abeelen. Na 32 jaar werkzaam te
zijn geweest op de financiele afdeling van Mars in
Veghel, heb ik, na mijn vervroegde pensioenering,
een aantal vrijwilligersactiviteiten opgepakt.
Sommige in de voetsporen van Henk, die al jaren
erg actief is in het Schijndelse vrijwilligersleven,
zoals de MooiSchijndelKrant en een aantal
festivals (Theaterfestival Boulevard, 1-Ander
Festival, Fabrique Magnifique). Maar ook ben ik
actief als gastvrouw in de bibliotheek in Schijndel
AGE NDA

&

en
bestuurslid
van
moestuinvereniging Arcadia,
waar we op de Steeg een
moestuin van zo'n 100m²
hebben. Als bestuurslid van
Stichting
Vrienden
van
Museum Jan Heestershuis zal
ik me met de operationele
gang van zaken, zoals de
ledenadministratie
en
de
Vriendenbrief,
bezighouden. In de toekomst hoop ik mijn kennis
over Jan Heesters en het museum te verdiepen
zodat ik een waardevolle bijdrage kan leveren.

W ET ENSWAARDIGH EDEN

 Bij de expositie van Antoon Kruysen
verscheen in januari een catalogus en in mei is
na bijna 40 jaar een nieuwe biografie over Jan
Heesters verschenen. Beide werken heeft de
Stichting in nauwe samenwerking met het
Museum uitgebracht.
 Het lezingenjaar werd in het Napoleonskerkje
geopend door Gé Vaartjes met een lezing over
de schrijver Herman de Man. Margot Dijkgraaf
gaf een lezing over Hella Haasse; deze werd
muzikaal omzoomd met liederen gezongen
door
Anne-Mieke
Post-Smetsers
met
begeleiding van Lisette Bol-Donkers. Peter
van Overbruggen verzorgde in het Museum
een lezing over van Vincent van Gogh. Peter
Thoben hield een lezing over vrouwen in de
schilderkunst. Het jaar werd afgesloten met
een lezing van Wies van Leeuwen over de
architect en restaurateur Pierre Cuypers.
 Het bestuur van de Stichting is na 10 jaar
uitgebreid met Yvonne van Abeelen. Yvonne
hartelijk welkom!
 Voor 2016 kan de vriendenbijdrage
ongewijzigd blijven; dit is mede mogelijk
omdat de Stichting heeft besloten vòòr 31
december 500 postzegels te kopen, kosten
€345,=, na 1 januari vertegenwoordigen ze een
waarde van €365,=. Rendement 6% in een paar
dagen.

Museum Jan Heestershuis 073 - 54 92276
Pompstraat 17, 5481 BL Schijndel
openingstijden:
dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur.

t/m 3 januari 2016: Een vleugje Vincent.
Van Gogh inspireert Heesters.

t/m 7 januari 2016 expositie in de
beeldentuin: Patagonia Maxima.

Op 30 november j.l. hield dr. Wies van
Leeuwen met zijn verhaal over de
architectuur van Pierre Cuypers en de
Brabantse kerken een vol kerkje in de ban.

Maandag 4 januari 2016 15.00-17.00 uur
nieuwjaarsreceptie in het Heestershuis. U
wordt, als Vriend, hierbij van harte
uitgenodigd.

Zondag 24 januari 2016: Opening van de
expositie 'Dorus van Oorschot: Bemind en
bevlogen'. Aanvang 15.00 uur in Museum
Jan Heestershuis.

Reserveer 29 februari 2016 in uw agenda
voor de volgende lezing in het
Napoleonskerkje met Jan Brokken over zijn
nieuwste boek: "De Kozakkentuin".
De Voorzitter is voor zijn jaarlijkse terugblik
verbannen naar 'Agenda & wetenswaardigheden'
en dat is niet voor het eerst! 2015 was een goed
jaar voor de Stichting Vrienden ondanks de
wisseling van conservator; de vorige vriendenbrief
53 was hieraan geheel gewijd. Puntsgewijs de
belangrijkste feiten van 2015 van de Stichting op
een rijtje:

 Wij wensen u goede feestdagen en een
uitdagend 2016!

.
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